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 الميثاق األخالقي ألعضاء ىيئة التدريس

 والتقويم االليكتروني متحاناتإلو ا الخاص بنظم تقويم الطالب
  :دمة ــــمق 

يعتبر ىذا الميثاؽ مجمكعة مف القيـ كاألخالقيات العميا التى يجب أف تكجو كتضبط عممية التقكيـ ألعضاء 
ىيئة التدريس كتضع حدكدا كاضحة قدر المستطاع لما ىك مقبكال أك مرفكضا مسمكحا أك ممنكعا في إطار العالقة 

 .طار العمؿ داخؿ الجامعة المينية كا  
يسعى مشركع تطكير نظـ التقكيـ كاالمتحانات مف خالؿ ىذا الميثاؽ إلى إرساء قكاعد كأسس تحكـ كتكضح 

لكؿ   حدكد التعامؿ مع الطالب ، أعضاء ىيئة التدريس ، الييئة المعاكنة ، الكمية كالجامعة كالمجتمع بحيث تحفظ
 التقكيـ كاستخداـ التقكيـ أسمكب كما يتـ تطكير .ك اإلساءة أك االستغالؿطرؼ حقكقو كتحميو مف سكء المعاممة أ

 تبرز بأنشطة كيقكمكف عالةف مشاركة فييا يشارككف حيث ، الطالب مستكم تحصيؿ رفع في اآلداء عمي القائـ
 نتاجات كارابت عمي قدرتيـ عف كتكشؼ الدراسية بالمكاد تتعمؽ ٍَٖخ كتطبيقية أدائية كعممية ميارات مف تمكنيـ
 التدريس ٕٞئخ أعضاء بيف التقكيـ آلليات ايجابي كعي كاإلتقاف كخمؽ الجكدة مف عالية بدرجة متنكعة تتميز أصيمة

 .كالمستفيديف كالطالبمعاكنييـ ك 
كيعتبػػر ىػػذا الميثػػاؽ كثيقػػة مسػػاندة يمكػػف االعتمػػاد عميػػو فػػي معالجػػة القضػػايا القانكنيػػة المتعمقػػة بػػنظـ التقػػكيـ 

ات التػػي قػػد تقػػع بػػيف األطػػراؼ المختمفػػة ، كاليمكػػف اعتبارىػػا الكثيقػػة األكلػػى كالكحيػػدة فػػى ذلػػؾ آلف الميثػػاؽ كاالمتحانػػ
األخالقػػػي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس الخػػػاص بػػػنظـ التقػػػكيـ كاالمتحانػػػات يحػػػدد الكاجبػػػات األخالقيػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة 

اخػػؿ كخػػارج الجامعػػة ، كيحفظيػػـ ليتمثمػػكا قػػيـ التػػدريس كالييئػػة المعاكنػػة نحػػك  ذاتيػػـ كمينػػتيـ كطالبيػػـ كمجػػتمعيـ د
مينتيـ كأخالقيا سمككا كعمال فى حياتيـ ، كذلؾ خػالؿ مجمكعػة مػف المعػايير تصػؼ السػمكؾ المتكقػع مػف أعضػاء 

 ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة عند القياـ بعممية التقكيـ ، مطبقيف ليا بأمانة . 
يس كالييئػػػػة المعاكنػػػػة احتػػػػراـ قكاعػػػػد نظػػػػـ التقػػػػكيـ كاالمتحانػػػػات كيمػػػػـز الميثػػػػاؽ األخالقػػػػي أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدر 

نجازىػػػا فػػػي الكقػػػت  كالمشػػاركة اإليجابيػػػة فػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الكميػػػة كرسػػػالتيا التربكيػػػة إضػػػافة إلػػػى تنفيػػػذ التكميفػػػات كا 
 المحدد ليا كالتعاكف  كالعمؿ  بركح الفريؽ الكاحد داخؿ الحـر الجامعي . 

 :يـاق األخالقـة الميثـأىمي
  االلتزاـ بمكاثيؽ أخالقية صارمة 
  كجػػػكد ميثػػػاؽ أخالقػػػي يمتػػػـز بػػػو الجميػػػع كيكػػػكف بمثابػػػة دليػػػؿ يسترشػػػد بػػػو الجميػػػع خاصػػػة عنػػػد ظيػػػكر

 خالفات حكؿ سمكؾ معيف 
  بأخالقيات العمؿ التى تشعر الطالب كأعضاء ىيئة التدريس بالثقة بالنفس االلتزاـ 
 لرضا اإلجتماعى  االلتزاـ بأخالقيات العمؿ يسيـ فى زيادة ا 
  االلتزاـ األخالقي في الجامعة يؤمنيا ضد المخاطر بدرجة كبيرة 
  حفظ المعمـ عمى أف يتمثؿ قيـ مينتو كأخالقيا سمككا في حياتو 
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 :اقـالميث دافـأى
 .كالطالب يـه التقك  ةه يبعمم فه يلمقائم ةه ياألخالق القكاعد اهغةيص .1

 .يفه ده يكالمستف بالطال عمى كنشرىا ةه ياألخالق القكاعد ؽه يتكث .2

 المؤسسػػة مكانػػة مػػع تتماشػػى ىالتػػ اهتيبالسػػمكك كالطػػالب يـه التقػػك  ةه يػػعمم عمػػى فه يالقػػائم إلتػػزاـ .3
 .ةه يالجامع ةه ييمالتعم

 .العادلة ره يغ الممارسات ؿه يكتقم كاإلستقرار الرضا دعـ .4

 .الطالب فه يب الفرص تكافؤ .5

ني أف .6  .رههيتقص جزاء مهقىيأك  جيده ثمرة فرد كؿ ىجه

كـي مرجع ره يتكف .7  .كيـالتق ةيه عمم خهصا يمه يف األمكر اهءيكأكل كالطالب ةه يالكم إدارة مف كؿ وه يإل حه

 .ـه كيالتق ةه يعمم ضكء ىف نافع ىك لما المكارد وه يتكج .8

 :اقـــالميث ادئــمب
 :واألمانة ستقامةإلا :األول المبدأ
بأ .1  .الشبيات عف بسمككو يره

 وه يف لطالبا كثقة استقامة ميامو أداء ىف رهاعىي .2

 . لو ةالمنكط األعماؿ ىف اإلىماؿ تهجنب .3

 . الطالب أسرار عمى المحافظة .4

 . حكلو مف لكؿ السمكؾ ىف دهةيالج لمنماذج فرص إعطاء .5

 . النص ركح مراعاة مع بدقة ةه ياألخالق القكاعد ؽه يتطب .6
 :والكفاءة المقدرة : ىالثان المبدأ
 .مستمرة بصكرة اه يمين تهويتنم عمى عهمؿي .1

 .ميامو أداء ىف كاإلتقاف الكفاءة عىرهاي .2

افظي .3  . طالبو مع الخمؽ دمث كقكران  كصبكران  النظاـ عمى حه

 .المتاحة المكارد حدكد ىف عهمؿي .4

 .ةه يكالخمق ةه يالعمم كالكفاءة القدرة يهـيف تهكسـي الذم طالبو دهميبأ أهخذي .5

 . ـه يكالتقك  المتابعة عمى القدرة .6

 . الطالب لنمك ـه يسم ىكنفس ىعمم مناخ خمؽ .7

 :ٌاديوالح النزاىة: الثالث المبدأ
 .تحامؿ كال اهزيإنح كال زه يتح دكف بميامو قهكـي .1

 .ةه يميالتعم المؤسسة عمى المحافظة كهفؿي ما كاجباتو أداء ىف رهاعىي .2

 . ىالعال ـه يلمتعم ةه يه مياألكاد ره يي المعا ـه ييالتق عند رهاعىي .3
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 .تهوياهديكح نزاىتو مف اإلقالؿ شأنو مف ما كؿ عف مهتنعي .4

 .الرأم ىف بالمخالفو كالسماح بكد التعامؿ .5
 :المساواة :الرابع المبدأ

 بقػدراتيـ تهصػؿيال سػبب ألم نيـيهػب زييهػتم بػدكف طالبػو لكافػة المالئػـ ره يالتقػد بكاجباتػو اهمػويق ىفػ تهػكخىي .1

 .ةه يالعمم

ًن ي متساك إحترامان  ظهيري .2  .طالبو عيلجمه  اه

 .الطالب كسمعة كمكانة كرامة عمى الحفاظ .3

نصاؼ بعدؿ التعامؿ .4  .كالطالب الزمالء مع كا 
 :اقـــــالميث ودـــبن
 :ٌكوني أن الجامعى األستاذ عمى ٌجبي

 التعامػػؿ أثنػػاء الطػػالب فه يبػػ العدالػػة ؽه يػػتحق عمػػى حرصػػو خػػالؿ مػػف إال تكتمػػؿ ال رسػػالة صػػاحب .1

 .ـه يكالتقك  كالعطاء ـه يكالتعم

 .االمتحانات ءأثنا كاالنضباط كالحمـ األمانة رهاعىي أف .2

 .االمتحانات أعماؿ عه يجميذ تنف أثناء اإلتقاف رهاعىي أف .3

 .تحامؿ كال اهزيانح كال زيتحه  دكف رهىايكغ ةيه كالمعمم ةيه ره يكالتحر  ةه يالشفي االمتحانات بأعماؿ قهكـي أف .4

 .العممى كالبحث لمتعمـ ةه يمياألكاد ره ييالمعا ـه يالتقك  عند رهاعىي أف .5

 .هيذه بتنف قهكـيك  ـه يالتقك  مجاؿ ىف ده يجد كؿ تهابعي أف .6

 .ةه يميالتعم ةيالعمم لمخرجات الكاعى الفيـ عمى تدؿ بصكرة االمتحانات مياـ سمهار ي أف .7

ةينت زمالئو كاىؿ ثهقؿيال حتى عممو مجاؿ فى طهان ينش كهكفي أف .8  .التكاسؿ ىذا جه

 .االمتحانات كعدالة المينة بكرامة سالمسا شأنو مف ما كؿ تهجنبي أف .9

 .االمتحانات مجاؿ فى ةه ياالجتماع بعالقتو تهأثري أال .11

 :متحاناتإلبا الخاص االخالقى بالميثاق التعريف

 ًه ييالمعػا ككػذا ةه يػالجامع اهتيػكاألخالق ـه يالقػ مجمكعػة ىػك ثهػاؽيالم ىػذا  العدالػة درجػات ىاعمػ تحقػؽ ىالتػ ره

ـيػال منػذ االمتحانػات فتػرة فػى المختمفػة العمػؿ مراحػؿ أثنػاء الطػالب عه يػجم فه يبػ ةه يكالشػفاف كالمسػاكاة  األكؿ كه

ةيالنت ظيكر حتى ره يلمتحض  .التظممات نظر عند بعدىا كما جه

 مباشػر ره يػغ أك مباشػر بشػكؿ االمتحانػات فػى شػارؾ مػف عه يػجم عمػى االلتػزاـ رضيفهػ ثهػاؽيالم ىػذا كمػكاد. 

 بػػأىـ تعمػػؽتك  خاصػػة ميمػػة أنيػػا ثه يػػح.االمتحانػػات أثنػػاء إجيػػاد دكف عه يػػالجم عمػػى تسػػكد مػػكاد كىػػى

ققكنػوي مػا بقػدر عه يػالجم شػأف عهمػىي ثهػاؽيالم ىػذا بمػكاد فػااللتزاـ ىػذا كعمػى . ةه يػميالتعم ةه يػالعمم مخرجػات  حه

 .ةه ياألخالق ـه يكالق العدؿ درجات مف
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 :متحاناتإلل األخالقى الميثاق أىداف

 النتائج فى كالسالمة العدالة درجات أقصى ؽه يتحق. 

 االمتحانات مراحؿ كؿ فى الجكدة ره ييمعا ؽه يتطب معدالت أقصى ؽه يتحق. 

 ثهاؽيالم ىذا أىداؼ ؽه يتحق ضركرة عمى سه يالتدر  ئهةيى أعضاء زه يتحف. 

 كافػػة مػػف ىػػركب أك تقػػاعس دكف ةه يالمسػػئكل كبػػركح متسػػاكم بجيػػد ؽه يػػالفر  بػػركح العمػػؿ 

 .ةه يبالكم فه يالعامم

 :متحاناتإلل خالقىألا الميثاق أىداف عمى التأكيد
 

 العمؿ مجمكعة سه يرئ ةه يرعا كفى العمؿ ةه يبدا قبؿ االمتحانات بيذه القسـ اءأد ضركرة. 

 أفضػؿ – مصػحح أفضػؿ– شػعبة أفضػؿ – كنتػركؿ أفضػؿ ( ةه يػعم حهصػؿ أداء ألفضػؿ جػكائز ةه يػالكم ده يػتحد 

 )الخ ........ - مالحظ
 :مــــالقس ةـــصيغ

 :تاليال بالقسم ومكان فى كل سيراالمتحان فى ينمالعام جميع يقسم

 ةوالمساوا العدالة وتحقيق العمل، وشفافية وعدالة المينة، بأخالقيات ألتزم أن العظيم باهلل  أقسم"
يتكبد  نال أكون سببا فى أ،و  التعاون يد بروحلجكل ا لذأب وبأن ر، ضمي كلب ، بالطالجميع  ينب

 يكون أن أجل نم عايجم تعاونن وأن ، اهلل الإ ذلكفى  أخشىال و  ، ىقاعستو  بىغيازميمى نتيجة 

 "شييد أقول ام عمى واهلل ،عةر الس – الدقة– العدالة دفناى
 الطالب أداء ميتقو  أدوات فى هاتوافر الواجب الشروط: 

 

 لقياسيا كضعت التى التعمـ كنكاتج أىداؼ كعممياتو كأساليبو التقكيـ أدكات تقيس أف :الصدق. 

 الظركؼ نفس كفى العينة نفس عمى كالتقكيـ قياسال عممية إعادة عند الطالب نتائج اتساؽ :الثبات. 

  كالبنائى القبمى ـيالتقك  فيب ما وأنماط كتنكع كالتعمـ، يـالتعم لعمميتى التقكيـ مالزمة: ةياالستمرار 

 ائىيالن أك عىيكالتجم
 ةيار يكالم ةيكاالجتماع ةيكالكجدان ةيالمعرف دفة،يالمست التعمـ نكاتج عيجم ـيالتقك  غطىي :ةيالشمول. 

 جراءات وأدكات باختالؼ ـيالتقك  نتائج ثبات :والعدالة ةيالموضوع  حيتصح عمى فيالقائم كباختالؼ ،وكا 
 .الطالب مف المختمفة األنماط عةيطب مراعاة مع الطالب، إجابات

 التى المحاسبة كقكاعد الطالب، إجابات ريتقد سييكمقا ـيالتقك  إجراءات إعالف :والوضوح ةيالشفاف 

 .النتائج ضكء فى تتخذ
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 ألداء الفعمى المستكل عف ونتائج ريتع حتى ة،يكاقع ةياتيكح ةيفعم مكاقؼ فى ـيالتقك  إجراء:ةيالواقع 

 .مبالغة أك إخفاؽ دكف الطالب
 اتيعمم فى العمؿ سكؽ كمنظمات دةيعد ةيمجتمع اتيج مشاركة :ةيوالجماع ةيالفرد ةيالمسؤول 

جراءات  ةيعمم فى التعاكف )ـيأنفس الطالب مشاركة إلى فةباإلضا ـ،يالتعم مؤسسات مع ـيالتقك  كا 
 (.ـيالتقك 

 لدل كاإلبداع ريالتفك اراتيم ريستثيك  التعمـ اتيعمم ـيالتقك  سريي :األداء ريلتطو  الفرص إتاحة 

 ـيالتعم منظكمة عناصر مف اھريكغ .وسيتدر  اتيجياسترات ريلتطك  لألستاذ راجعة ةيتغذ ـيكتقد الطالب،

 إجراءات ريسيت فى ةيااللكتركن كنةيكالم ثةيالحد ايالتكنكلكج نظـ مف االستفادة :سرةيالم اتياآلل توافر 

  .ـيالتقك 
 ":المعنيون بالميثاق األخالقي بنظم التقويم واالمتحانات 

o   إدارة الجامعة. 
o  عمػػػيد الكمية. 
o السيد ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب.  
o  كالبحكثالسيد ككيؿ الكمية لمدراسات العميا. 
o السادة رؤساء األقساـ.  
o أعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة.   
o  رؤساء كأعضاء الكنتركالت. 
o  ) أعضاء لجنة سيراالمتحانات ) لجاف التسميـ كالتسمـ. 
o  رؤساء لجاف االمتحاف. 
o  المراقبكف كالمالحظكف. 
o  ، ( العاممكف بالكمية ) القائمكف بالطباعة .…. 
o أكلياء األمكر.  
o  كحدات ضماف الجكدة. 

o كحدات تطكير نظـ التقكيـ كاالمتحانات. 
 

   :القائمون عمى التنفيذ
 .إدارة الجامعة  

 .عمػػػيد الكمية 
 .السيد ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب  
 .السيد ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث 
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 .السادة رؤساء األقساـ  
 .كحدات تطكير نظـ التقكيـ كاالمتحانات 

 

  الختبارات اإللكترونيةبالنسبة ل:   

عبر الكيب أك يتـ حفظيا عبػر أقػراص مدمجػة كمػا أنيػا  إلكتركنيىى أدكات لمقياس كالتقكيـ تنشر بشكؿ  :تعريفيا 
إحػػدل تقنيػػات الحاسػػب األلػػى التػػى يمكػػف كمػػا أنيػػا تعػػرؼ بأنيػػا  . إلكتركنيػػا نتائجيػػاتعػػد كتطبػػؽ كتصػػحح كتعػػرض 

بعض الصعكبات التى يمكف أف تعيؽ تنفيذ االختبارات التقميدية ) الكرقية ( أك تكظيفيػا لتػكفير تكظيفيا لمتغمب عمى 
  قنكات أخرل لزيادة التحصيؿ العممى لدل الطالب كترسيخ المعمكمات كتنمية ميارة التعمـ الذاتى

 
ٌٞٞ أداء اىطبىبت ٍبِ ثؼبد ثبدبز داً اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ اىَسزَزح ٗاىَْزظَخ اىزٜ رٖدف إىٚ رقمَب أّٖب رؼزف أٝضب ثأّٖب 

 ٔثبب  ّشبطٕٚ ادز داً اىحبدت ٗرنْ٘ى٘خٞب اىَؼيٍ٘بد فٜ ػَيٞخ رقٌٞٞ األّشبطخ ااد اىلبيخ ٗ. اىشجنبد اإلىنززّٗٞخ

 .اىطالثٞخ ٍسز دٍب فٜ اىل اى٘دبئظ اىَزؼددح ٗثإخزاء اىزؼشٝش اىَجبشز ٗٝطيق ػيٖٞب ا خزجبراد اىَح٘دجخ

 :  ويطلك عليها المصطلحات

  E-exam  ْٚاإلىنززّٗٞخ ا خزجبرادٗرؼ . 

 Exams online  ٗرؼْٚ رلٌَٞ اإلخزجبراد ػِ طزٝق األّززّذ . 

 Exams on the Internet  ٗرؼْٚ اإلٍزحبّبد ػِ طزٝق األّززّذ . 

 Tests on the Internet ٗرؼْٚ اإلخزجبراد اإلىنززّٗٞخ ػِ طزٝق األّززّذ .  

 أىداف اإلختبارات اإللكترونية: 

 .(...قياس ما كضع االختبار مف أجمو )تحصيؿ، استعداد، ذكاء -1

 .كشؼ جكانب القكة أك الضعؼ لدل الطالب في نكاح مختمفة -2

 .تطكير كتحسيف نكعية التعمـ كالتعميـ -3

 .معرفة مستكل الطالب كتصنيفيـ إلى مجمكعات -4

 .تسييؿ عممية إجراء التحميالت اإلحصائية -5
 .راعاة الفركؽ الفرديةتحقيؽ المساكاة بيف الطالب مع م -6

 .تكفير الكقت كالجيد كالماؿ لدل المعمـ -7

 .تنشيط الدافعية لمتعمـ -8

 .تحقيؽ السرعة كالدقة في النتائج    -9

 اإللكترونية االختبارات مميزات: 

 السيكلة كالكضكح في إعدادىا كتطبيقيا كمراجعة نتائجيا. 

 اإلكماؿ ,ف متعددالتنكع في األسئمة المكضكعية )الصكاب كالخطأ، االختيار م(. 
 إمكانية إرفاؽ ممؼ صكتي أك مقطع فيديك أك صكرة مع كؿ سؤاؿ. 



8 

 

 إمكانية تحديد كقت زمني تنازلي لالختبار يراه الطالب. 

 المكضكعية فال تتأثر بذاتية المصحح. 

 المركنة حيث يمكف تطبيقيا قبؿ الشرح أك بعده أك في أثنائو. 

 أثناء أداء االختبار إمكانية مراقبة الطالب مف جياز المعمـ. 

 السرعة كالدقة في طباعة كحفظ معمكمات الطالب كنتيجتو عند نياية االختبار. 

 تقدـ تغذية راجعة لمطالب في حالة اإلجابة الخاطئة أك الصحيحة. 

 اقتصادية: حيث تكفر الجيد كالكقت كالماؿ مقارنة باالختبار التقميدم الكرقي. 

  في العممية التعميمية لتحقيؽ الجكدة في التعميـ. كتدريب المعمميف عمى تكظيؼ التقنية الحديثة بفاعمية
  .بناء أساليب تقكيـ حديثة لقياس كافة جكانب العممية التعميمية

  نشر ثقافة استخداـ التقنية في التعميـ بما يساعد في خمؽ مجتمع إلكتركني قادر عمى مكاكبة مستجدات
 .العصر

 لمعمـ باالستغناء عف األكراؽ كطباعتيا، كتخفيؼ العبء مف خالؿ تصحيح تقميؿ التكاليؼ المادية عمى ا
 .إجابات الطالب كرصد درجاتيا آلينا كبذلؾ تسيـ في زيادة اإلنتاجية كالعمؿ المنظـ

  اإللكترونية االختباراتعيوب:  

 . صعكبة قياس الميارات العميا .1

 . صعكبة تصحيح األسئمة المقالية .2

 . جيزة أك الشبكةفى األ أعطاؿحدكث  احتماؿ .3

 . إعداد األسئمة يحتاج إلى كقت كجيد كبير .4

جابات الطالب عنيا كنتائجيـ فييا .5  . عدـ الحفاظ عمى أمف أسئمة اإلختبار كا 

 ايميوتصم االمتحانات كنةيوم لمطالب ميالتقو  ةيعمم ذيتنف ةيآل: 

 الطالب تقكيـ لنظاـ كمعمنة معتمدة الئحة إعداد.  

 الدراسي العاـ بداية منذ اتاالمتحان مكاعيد تحديد. 

 الممتحنيف لجاف تشكيؿ . 

 كالتغذية األمتحانية الكرقة قياس بنمكذج المكضكعة لممعايير اطبق االمتحانية لمكرقة كدكرم مبدئي تحميؿ 

 .ىيئة التدريس أعضاء كأداء ةيميالتعم ةيكالعمم المقررات ريلتطك  الراجعة

 دفةيالمست التعمـ تجلنكا كفقا المقرر لمخرجات األمتحاف اسيق.  

 ةيالكتركن اختبارات إعداد.  

 االمتحانات نظاـ ك الجمكس أرقاـ – اإلجابة كراسات – االمتحاف مكعد مثؿ االمتحانات لمتابعة ةيآل كضع.  

 اإلمتحاف درجات كمراجعة رصد نظاـ إعداد.  

 األمتحانات ديمكاع مف كالتظممات الشكاكم لتمقي ةيآل إعداد .  
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 لالمتحانات خارجي ـيمق ديتحد.  

 لمقرر لمحتكل وتيكشمكل مكعده – ونكع – اإلمتحاف في الطالب آلراء افياستب إعداد.  

 الطالب فيكب ـييكمعاكن سيالتدر  ئةيھ أعضاء فيب كاالمتحانات الطالب ـيتقك  ثقافة نشر. 

  المختمفة االمتحانات بيأسال عمي ةيبالكم سيالتدر  ھيئة أعضاء بيتدر.  

  عداد الطالب ـيتقك  ةيفيك عمي ـييكمعاكن سيالتدر  ھيئة أعضاء بيتدر   .ةيااللكتركن االختبارات كا 

 ةياألمتحان الكرقة ـييتق إستمارات استخداـ ةيفيك عمي لمتعرؼ عمؿ كرش إعداد.  

  األسئمة بنؾ كاستخداـ إعداد ةيفيك عمي سيالتدر  ھيئة أعضاء بيتدر.  

  ةياإللكتركن اتاإلختبار  إستخداـ ةيفيك عمي الطالب بيتدر. 

 كؿ ما يفعمو اإلنساف يتضمف رسالة خمقية ، سكاء كاف ذلؾ بقصد أك بدكف قصد ، كاألستاذ الجامعي  إف
في مكقع خاص لمغاية بالنسبة لطالبو كبالنسبة لممجتمع ، حيث يتكقع منو أف يعاكف في التنشئة الخمقية 

نما السميمة لمطالب ، إضافة إلى أف يتحمي ىك نفسو بالخمؽ ال قكيـ في سمككو ليس فقط الف ىذا كاجبو ، كا 
 أيضان ألنو النمكذج الذم يؤثر في سمكؾ المحيطيف بو.

 :في بعدين ذا  األخالق تقع إمسئولية األستاذ في 
 :البعد األول

لثقافػة كاجبو في أف يككف ممتزمان في سمككو بالمعايير األخالقيػة الرسػمية كغيػر الرسػمية المنبثقػة مػف األديػاف كا      
 السائدة كالمجتمع.

 :البعد الثاني
 كاجبو في أف يسيـ بجدية في تربية طالبو كتييئة الظركؼ لنمكىـ المعرفي كالخمقي نمكان صحيحان.        

كغنػي عػف البيػاف أف سػػمكؾ األسػتاذ يػنعكس عمػي البعػػديف فػي نفػس الكقػػت ، فكػؿ مػا يفعمػو األسػػتاذ ىػك التػزاـ خمقػػي 
 تككيف الخمقي لطالبو .كىك نمكذج يسيـ في ال

 :يجب أن يمتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسموكيات األساسية  
التقيػػيـ المسػػتمر أك الػػدكرم لمطػػالب مػػع إفػػادتيـ بنتػػائج التقيػػيـ )التغذيػػة المرتػػدة( لالسػػتفادة منيػػا فػػي  .1

 تصحيح المسار أك تدعيمو حسب الحالة .
إخطار القسـ العممى أك ككيؿ الكمية المختص بنتائج التقييـ في الحاالت التي تستكجب ذلػؾ ، مثػؿ  .2

 ) كضع الطالب عمى قائمة اإلنذار األكاديمى( أك  )إعطاء الطالب فرصة أخيرة مف الخارج(.
كقادران تكخي العدؿ كالجكدة في تصميـ االمتحاف ليككف متمشيان مع ما يتـ تدريسو كما يتـ تحصيمو،  .3

 عمى فرز مستكيات الطالب حسب تفكقيـ .
 تكخي الدقة كالتزاـ النظاـ كاالنضباط في جمسات االمتحاف التى يشرؼ عمييا األستاذ. .4
 منع الغش منعان باتان كمعاقبة الغش أكالشركع فيو. .5
 الفرصة لتطبيؽ الحـز كالعدؿ في نفس الكقت. ىءتنظيـ االمتحانات بما يي .6
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 ارب )حتى الدرجة الرابعة( في امتحانات اقاربيـ أك االشراؼ عمييا.ال يجكز إشراؾ األق .7
 تنظيـ عممية رصد النتائج بما يكفؿ الدقة التامة كالسرية التامة. .8

 

 :أخالقيات مينية عامة لعضو ىيئة التدريس تتعمق بعممية التقويم 
  عدـ إقامة عالقات شخصية مع الطالب 
 طالب بشكؿ شخصى عدـ قبكؿ أل ىدايا  أك مجامالت مف ال 
  عدـ تكميؼ الطالب بأل أدكار أك أعماؿ ليست ضمف كاجباتيـ 
  يسمح بالمناقشة كاألعتراض 
  يككف األستاذ نمكذجا لمديمقراطية 
  يمتنع عف اعطاء الدكرس الخصكصية 
  يتابع طالبو إلى أقصى حد ممكف 
  يككف عمى دراية باألمكر التربكية كالطرؽ كاألساليب التدريسية 
  بالمستجدات فى مادتو كيككف عمى دراية بثقافة مجتمعو التعميمية يمـ 
  يطبؽ معايير الجكدة عمػى المػادة التػى يقػـك بتدرسػييا بالشػكؿ الػذل يحقػؽ مسػتكل جيػد لمخػريج عمػى

 مستكل أداء المينو فى المجتمع
  ف النسػػػػبى يقيػػػػد المحاضػػػػرات بػػػػالمحتكل العممػػػػى لممقػػػػرر كالنػػػػكاتج التعميميػػػػة المسػػػػتيدفة كمراعػػػػاة الػػػػكز

 .لمكضكعات المحتكل  فى العممية التدريسية كاالختبارات عمى السكاء
  يتصػػؼ تقػػدير درجػػات االمتحانػػات بالعدالػػة كالكضػػكح كالشػػفافية )فػػى ضػػكء االسػػاليب العمميػػة( حيػػث

يراعػػى بالنسػػبة لألسػػػئمة المكضػػكعية عمػػؿ مفتػػػاح لالجابػػة الصػػحيحة ، كبالنسػػػبة لالسػػئمة المقاليػػػة : 
اإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ كتكزيػػػع الػػػدرجات عمػػػى كػػػؿ عنصػػػر )فػػػى  االجابػػػة النكذجيػػػة تحػػػدد عناصػػػر 

 لالمتحاف (.
 .مراعاة الدقة كالعدؿ كاأللتزاـ كالنظاـ كاألنضباط فى جمسات االمتحاف 
 .إشراؾ الطالب فى كضع جداكؿ االمتحاف 
 تنسيؽ لغة التقكيـ كلغة التدريس. 
 لحـز كالعدؿ فى نفس الكقت تنظيـ االمتحانات بما يييئ الفرصة لتطبيؽ ا 
  األسماءاإلجابة مع المحافظة عمى سرية مراعاة الدقة فى تصحيح كراسات. 

 :أخالقيات مينية ىيئة التدريس فى مراحل التقويم المختمفة 
 :قبل اإلمتحان **

  تكعية الطالب بالميارات الالزمة لإلجابة عمى امتحاف 
 لكتركنية تدريب الطالب عمى استخداـ االمتحانات اإل 
  كتابة اإلمتحاف كمراجعتو 
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  طبع األمتحاف فى المكعد المحدد كالمعمف 
  تسميـ األمتحاف إلى ريس القسـ العممى أك ككيؿ الكمية المختص 
  إرسػػػػاؿ درجػػػػات أعمػػػػاؿ السػػػػنة كدرجػػػػات العممػػػػى كاألعمػػػػاؿ الفصػػػػمية مػػػػع األكراؽ التػػػػى تثبػػػػت ىػػػػذه  

 ـ. مكقعة مف استاذ المادة كرئيس القس الدرجات 
  . إرساؿ درجات اإلختبارات الشفيية مكقعة مف المجنة الثالثية كرئيس القسـ 
 مع الزمالء فى كضع الضكابط المحددة إذا كانت المادة تدرس مع زميؿ آخر أك أكثر .  االشتراؾ 
 اإلمتحاف مع ماتـ تدريسو كتقييـ مستكيات الطالب حسب تفكقيـ.  مالئمة 
  كالفترة الزمنية المخصصة لألمتحاف. يتناسب كـ المادة األمتحانية 
  )تشمؿ المادة األمتحانية كافة جكانب التعمـ ) المعرفية ك الميارات ك االتجاىات 
  .)عدـ إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس فى كضع أمتحانات ألقاربيـ )حتى الدرجة الرابعة 

 :أثناء األمتحانات **
 ات المقررات الخاصة بيـ. بالتكاجد قبؿ البدء ك أثناء عقد إمتحان االلتزاـ .1
 تقبؿ مالحظات الطالب كالتعامؿ معيـ بيدكء كمكضكعية.  .2
 التعاكف مع الزمالء أثناء سير اإلمتحانات.  .3
 التكاجد مع الزمالء فى لجنة األختبارات الشفكية.  .4
 التكاجد مع الزمالء فى المجاف أثناء األختبارات التحريرية.  .5
 منع الغش كمعاقبة مف يقـك بو.  .6
 لتزاـ بتعميمات إدارة الكمية فى ىذا الشأف. اإل .7

 :بعد االمتحانات** 
 االستالـ الشخصى المباشر ألكراؽ االمتحاف. 

  .التكقيع أماـ درجة كؿ سؤاؿ ك عمى كراسة اإلجابة 
  .كتابة الدرجة الكمية باألرقاـ كالحركؼ كالتكقيع عمييا 
 لمصححيف. تقدير درجات الطالب )تصحيح األكراؽ ( مف جانب كافة ا 
 بتصحيح األسئمة الخاصة بو فقط إذا كاف األمتحاف مشترؾ فيو أكثر مف عضك. االلتزاـ 
  لمكنتركؿ المختص فى الكقت المحدد.  االمتحافتسميـ أكراؽ 
  .إرساؿ نمكذج اإلجابة لتحميمو عمى المكقع اإللكتركنى لمكمية بعد اجراء االمتحانات 

  مؤىميف كمؤتمنيف ألشخاص إالال يسند تصحيح الكراسات . 
  .يراعى تكخى الدقة فى عممية تصحيح كراسات اإلجابة 
   .تنظيـ عمميات رصد الدرجات بما يحقؽ الدقة كالسرية التامة 
   .تعرض النتائج عمى لجنة الممتحنييف التخاذ قراراتيا بحيادية 
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   السماح بمراجعة النتائج حاؿ كجكد أل تظمـ مع بحث التظمـ بجدية تامة.  

 

 الػتعمـ جكانػب عمػى دقيػؽ كمكضػكعي حكػـ إصػدار تسػتيدؼ عمميػة أسػس عمػى تقػكـ منيجيػة عمميػة التقكيـ كيعتبر
 يحػدد كمػا .مناسػبة كعالجيػة تعزيزيػو قػرارات التخػاذ القػكة كالقصػكر جكانػب لتحديػد كذلػؾ الطػالب، عنػد المختمفػة
 .مراحميا المختمفة في بيا القياـ التقكيـ ظكمةمن أطراؼ عمى يتعيف التي األدكار لمتقكيـ تكصيؼ األخالقي الميثاؽ

 

دارة االمتحان  :االليكتروني إجراءات إعداد وا 

 .بالشػفافية تتمتػع كاضػحة ضػكء معػايير فػي كالمالحظػيف كالمػراقبيف كأعضػاءه الكنتػركالت رؤسػاء اإلدارة تختػار -1
 :اآلتي في المعايير ىذه وتتمثل

 الرابعة الدرجة حتى الطالب مف ربأقا التقكيـ بعممية لمقائميف يككف أال. 

 كالشفافية كالحياد بالمكضكعية االتساـ. 

 كاألمانة بالصدؽ االتصاؼ. 

 القػرار اتخػاذ حسػف ك كاليػدكء الحػـز بػيف الجمع مثؿ لممكاقؼ المتكازنة اإلدارة في الناجحة القيادة بصفات التمتع 
دارة  .األزمات كا 

 المفاجئة أك الحرجة كاقؼالم في القرارات اتخاذ كسرعة بحسف التمتع. 

 كالمسػاحة كاإلضػاءة التيكيػة،) مناسػبة أمػاكف تخصػيص طريػؽ عػف كذلػؾ لالمتحػاف المالئمػة البيئػة تػكفير -2
 .كالمياه الطبية الخدمات مثؿ اإلنسانية االحتياجات كتكفير المالئمة،

 مسػبنقا عنيػا المعمػف باالمتحانػات الخاصػة كاألماكف الجداكؿ في الطالب آراء لتمقى ككاضحة محددة آلية إيجاد -3
 ).الخ…شكاكل صندكؽ أك االلكتركني مكقع)

 . كاضحة بصكرة النيائية االمتحانات كجداكؿ أماكف عف المبكر اإلعالف -4

 يجب التي كالمحظكرات أدائيا، أثناء المطبقة كالمكائح االمتحانات لعممية المنظمة كالمكائح القكانيف عف اإلعالف -5
 .االمتحانات أداء كبعد كأثناء قبؿ الطالب ايتجنبي أف

 بشػركط كااللتػزاـ كمراجعتػو االمتحػاف كضع :حيث مف االمتحاف قبؿ التدريس ىيئة أعضاء لمياـ اإلدارة تحديد -6
 .االمتحاف سير لجنة إلى االمتحاف كتسميـ كالمعمف، المحدد المكعد في االمتحاف كطبع الجيدة، االمتحانية الكرقة

 امتحانػات عقػد أثنػاء بمكتبػة بالتكاجػد االلتػزاـ :االمتحػاف أثنػاء التػدريس ىيئػة أعضػاء لميػاـ المؤسسػة تحديػد -7
 إدارة بتعميمػات االلتػزاـ مػع الطػالب يبػدييا أف يمكػف التػي المالحظػات مػع السػريع لمتعامػؿ بيػـ، الخاصػة المقػررات
 .المؤسسة

 التػي االمتحانػات طبيعػة حسػب ايػدج تكصػينفا مكصػفة انػاتاالمتح أداء أثناء المالحظيف لمياـ المؤسسة تحديد -8
 .عمييـ كتكزع كتطبع الطالب سيؤدييا

 لمتقديرات المقابمة المئكية مثؿ النسبة الطالب أدلة في التقكيـ إجراءات في بيا المعمكؿ القكاعد تضميف ضركرة -9
 .لمتظممات الرسمية كالطرؽ
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 :الموضوعي ميلمتقو  اإلعداد مرحمة 

 االختبارات إجراء في فيالمشارك سيالتدر  يئةى أعضاء ديلتحد ، ةيميالتعم بالمؤسسة ةيالعمم األقساـ مراسمة .1

 .كنةيالمم ةيالمكضكع

 لمجامعة، التربكم الدكر :تضمفيك  ةيالمكضكع االختبارات كضع في فيالمشارك األساتذة لمناقشة رميتنك  لقاء عمؿ .2

 .األسئمة بنكؾ بناء خطكات ـ،يالتقك  مرتكزات ـھأ ـ،يالتعم إلصالح مدخؿ ـيالتقك 

 ىداؼاأل اغةيص المقرر، محتكم ؿيتحم :كتتضمف ةيالمكضكع االختبارات بناء عمي بيلمتدر  عمؿ كرش عقد .3

 بيبترت الخاصة ماتيكالتعم ة،ياإلمتحان الكرقة كشكؿ األسئمة، اغةيكص المكاصفات، جدكؿ كعمؿ ةياإلجرائ
   اإلجابة كرقة شكؿ ككذا ،األظرؼ عمي اناتيالب ككتابة األظرؼ خؿدا األسئمة لكراسات المختمفة الصكر

 .) العمؿ كرشة ـيتقك  استمارة ؽيبتطب ) ييكتنت يياعم الطالب بيلتدر  ةيااللكتركن

 .ةيالمكضكع األسئمة اغةيص في المساعدة ـيتقد .4

 . المكضكعى اإلختبار تطبؽ التى المقررات تتضمف بالمقررات قائمة عمؿ .5

 .لمطالب اإلجابة ماتيبتعم تغمؼ بحيث ةيالمكضكع األسئمة كراسات لطباعة ةيالعمم لألقساـ منيز  جدكؿ عمؿ .6

مداد كاؼ بكقت االمتحاف انعقاد قبؿ ةياإللكتركن اإلجابة أكراؽ مف الالزمة األعداد ريلتكف ةيالكم إدارة مراسمة .7  كا 
 .فرقة بكؿ الطالب بأعداد المكضكعي االمتحاف كنتركؿ

 :االختباري الموقف إدارة 

  ماتيالتعم عيكتكز  اإلختبارم المكقؼ ـيتنظ أسمكب عمي ديلمتأك فيكالمراقب المجاف رؤساء السادة مع اجتماع .1

 .بيا الطالب كأعداد ةيالمكضكع االختبارات استخداـ تتضمف التي المجاف حصر .2
 بيا الطالب كعدد لجنة لكؿ تبعا يياعم اناتيالب ككتابة ةياإللكتركن األكراؽ ؼيمظار  ريتحض .3
 .ؼيالمظار  في ياككضع خيالتار  ديكتحد الكنتركؿ بختـ األكراؽ ختـ .4

 ماتيالتعم تتضمف ةيكرق نسخة ـيتقد إلي باإلضافة فيالمالحظ السادة عمي ؼيالمظار  عيتكز  تـي األمتحاف، ـكي في .5

 .شفييةمعيـ  ماتيالتعم قھذ مراجعة تـيك 

 .اإلدارة مكافقة بعد الزائدة األسئمة ككراسات اإلجابة أكراؽ لجمع دكءيب المجاف عمي المركر .6

 . الزائدة األكراؽ أعداد مع اتيكمراجع الطالب كحضكر ابيغ أعداد لحصر ةيإحصائ عمؿ .7

 :ةياإللكترون األوراق حيتصح كنةيم إدارة 

 ةيإحصائ ضكء في االمتحاف مفتياء االن بعد الكنتركالت مف األسئمة ككراسات ةيااللكتركن اإلجابة أكراؽ استالـ .1
 .كالحضكر  ابيالغ

 لكؿ ةياإللكتركن اإلجابة أكراؽ حصر أعداد ،ةياالختيار  الصكرة رقـ/ رمز مراجعة ةياإللكتركن اإلجابة أكراؽ ؽيتدق .2

 .ذلؾ ريكغ دكمي حيتصح إلي تحتاج التي األكراؽ كفرز اإلجابات ؿيتظم كدقة ناتياالب مراجعة صكرة،

 .ميااستخدا حسف ظركؼ ريكتكف تياانيص مف التأكد بعد الطالب جاتدر  ريتقد في الضكئي الماسح استخداـ .3
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 كلكائح فيلقكان تبعا الدرجة ؿيلتعد ) دكمي حيتصح نماذج باستخداـ) األكراؽ لبعض الدرجات ريتقد مراجعة .4

 Factor  معامؿ إلي تحتاج التي المكاد ديتحدل  ةالمؤسس

 ھيئة ألعضاء األسئمة كراسات ـيكتسم ة،يالمعن الكنتركالت ألم الدرجات ريتقد بعد ةياإللكتركن األكراؽ ـيتسم -6

 .المطبكعة لألعداد كفقا سيالتدر 
 االمتحانات عمى اإلشراف ةيمعم أثناء نييباإلدار  الخاصة ماتيالتعم 

 .المالحظة أثناء مناسبا كضعا أخذي أف يوكعم الطالب دخكؿ قبؿ المجنة داخؿ التكاجد .1

 فػكرا المجػاف مراقػب إبػالغ يػوعم ذلػؾ بػرري مػا كجػكد حالػة كفػي طالػب أخػر خػركج حتػى المجنػة فػي الجمػكس .2

 . أخر بمالحظ والستبدال

 .وميزم مع التحدث أك جيالضج عف كالبعد المجنة داخؿ ءليدك ا جاديإ عمى العمؿ .3

 . االنفعاؿ عف بتعدي كأف ةيبرك  األمكر أخذ بحكمة التصرؼ .4

 . المجنة مالحظة عف نشغؿي كال االمتحانات ريس عمى ثرؤ ي أمر أتىي الكنتركؿ سيرئ أك المجاف سيرئ إبالغ .5

 .المجنة داخؿ اھسكا أك األسئمة أكراؽ أك ، الطالب فيب ةيالمكتب األدكات بتبادؿ السماح عدـ .6

 كنةيالمم باالمتحانات المتعمقة الممارسات: 

 عمى اإلجابة كعند ختباراال ةيبدا منذ اإلجابة كرقة عمى الطالب اسـ كتابة مف التأكد المجاف مالحظ عمى جبي .1

 :ميي كما ذلك و حيالصح الرقـ كتابة مف التأكد ك كنةيالمم اإلجابة كرقة

 الخاص الصؼ في حده عمى رقـ كؿ ك بيبالترت وكتابت الطالب عمى جبي (الطالب ككد) الجمكس رقـ كتابة عند .2

 في 3 رقـ ك األكؿ الصؼ في 2 رقـ ظمؿي 2357 مثؿ أرقاـ 4 مف مككف الطالب جمكس رقـ كاف إذا :مثاؿ .وب
 الطالب ظملي أن جبي ال وأن العمم جبيو  .الرابع الصؼ في 7 رقـ ك الثالث الصؼ في 5 رقـ ك ينالثا الصؼ
 رقم إن ثيح ايالغ اإلمتحان عتبري سوف الخطأ ذاه حدوث عند وأن و السطر نفس في واحد رقم من أكثر

 :كاآلتي اإلجابة ورقة في ووضع تميو  .خطأ الطالب جموس
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ذا األسباب كانت مهما االسـ ريغ اإلجابة كرقة عمى الكتابة بعدـ الطالب عمى يوالتنب .3  إلى الطالب احتاج كا 

 . ( مسكدة ) عنكاف ميوع كتبيك  اإلجابة كرقة في فتكتب مسكدة

 .. طالبييا الف أف طالما المجنة داخؿ ياميكتنظ اإلجابة أكراؽ بيبترت االنشغاؿ ممنكع .4

 في الطالب عيتكق عميو أف يتـ نبغييك  الكقت نصؼ مضي قبؿ المجنة مف طالب أم بخركج المالحظ سمحي ال .5

 . االستالـ أثناء المالحظ حكؿ فياآلخر  الطالب تجمع جبي كال اإلجابة أكراؽ ـيتسم كشؼ

 .مادة لكؿ المقرر الكقت نياية حتى وترك المالحظ كعمى الطالب ممؾ لإلجابة المقرر الزمف .6

 أكراؽ مع ايبيترت في كتكضع ، المجنة كمراقب المالحظ قبؿ مف كتكقع بيالمتغ لمطالب ابيغ كرقة كتابة .7

 .اإلجابة

 . األخرل األلكاف استخداـ كعدـ األزرؽ لمقمـ الطالب استخداـ مف التأكد .8

 أك الكنتركؿ سيرئ مكافقة كبعد الحاجة عند المادة معمـ أك لممراقب ذلؾ جكزيك  االختبار أسئمة قراءة ألحد حؽي ال .9

 .االمتحانات عاـ مشرؼ
 . ةيرسم وصف ول تكف لـ ما ايبدخكل ألحد سمحي أال يوكعم ، كحده المالحظ ةيمسئكل تحت المجنة تعتبر .11

 اإلجراء التخاذ المجاف سيرئ كاستدعاء الغش مةيكس ضبط المالحظ عمى تومحاكل أك طالب غش مالحظة عند .11

عداد المناسب  .الشأف ابهذ الالـز المحضر كا 

 . الكنتركؿ لمجنة ايميتسم قبؿ حده عمى مرحمة ككؿ الكشؼ حسب اإلجابة أكراؽ بيترت جبي .12

 .الكنتركؿ لجنة إلى األكراؽ ـيتسم قبؿ فيكالمالحظ الطالب عيتكق مف التأكد .13
 :البـمطبالنسبة ل

جراء المقترحة االمتحانات جداكؿ في رأيو إبداء  .1  المتاحة إلمكاناتا يتناسب مع بما الخاصة التعديالت كا 
 .بالمؤسسة
o كاؼ بكقت االمتحاف قبؿ المجاف مقر إلى الحضكر. 

o ليـ المخصصة األماكف في الجمكس. 

o حسب كالمكتبية الكتابية المكاد الشخصية، إثبات( فقط باالمتحاف الخاصة األدكات اصطحاب 
 (.الدراسية المادة طبيعة

o االمتحاف لجنة بمقر ضكضاء أك شغب إحداث عدـ. 

o محاكلتو أك األشكاؿ مف شكؿ بأم الغش عدـ. 

o اإلدارة عف كالمسئكليف كالمراقبيف، المجاف، داخؿ المالحظيف مع التعامؿ حسف. 

 .فييا كمناقشتو األسئمة إجابات عمى لمتعرؼ االمتحاف أداء بعد المقرر أستاذ مع التكاصؿ  .2

 .جتوبنتي المتعمقة التظممات لتقديـ المشركعة اإلدارية بالطرؽ االلتزاـ .3
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 عف تقرير كتحرير المجنة داخؿ الطالب عمى التحفظ يتـ االمتحاف لجاف داخؿ الشغب أك الغش حاالت في .4
 مف الطالب خركج قبؿ المجنة رئيس مف التقرير اعتماد كيتـ المجنة كمراقب المالحظيف قبؿ مف الكاقعة
 .الجامعات نظيـت قانكف مف 125 المادة لحكـ تطبينقا الكمية عميد مكافقة ككذلؾ المجنة

 .المزـك عند بيـ لالستعانة االمتحانات محيط في القانكنية الشئكف كمسئكلي الطبية الخدمات تكاجد ضركرة .5

 لجمكس المخصصة المساحة كتككف الكافي بالقدر مضيئة التيكية جيدة االمتحانات قاعات تككف أف يجب .6
 .الغش بمحاكلة تسمح ال الطالب

 
 امجاتعة وورلعة الىرلعة  اممتحانيعة التمعىي  نظع  مع  التعامل كيفية و تالطلثة الخاصة التعليمات 

 :املكتزونية

 

 :الطالب من المطلىب هى ما 

 اإلىنززّٗٞبخ اإلخبثبخ ٗرقبخ ػيبٜ (د ج، ة، أ،) األدبئيخ مزادبخ ص٘رح رٍش ثزدِٗٝ اىطالة ػيٜ اىزْجٖٞ ٝزٌ .1

 .ّٖبئًٞب اىن٘رٝنز٘ر ادز داً ٗػدً ػيٖٞب ٗاىَحبفظخ

 ّظبزٓ ٗخٖبخ ٍبِ اىلبحٞحخ ىإلخبثبخ اىَْبدبت اىَنببُ ثزظيٞبو ٍزؼبدد ٍِ اإلخزٞبر أدئيخ ػيٜ بىتاىط ٝدٞت .2

 :ٝيٜ مَب ٗاىل

 
 

  F ة اى طبأ   اإلخبثخ ػيٚ ثبىزظيٞو اىسبثقخ اىطزٝقخ ّفس رسز دً اى طأ ٗ اىل٘اة أدئيخ ػيٚ اإلخبثخ ػْد .3

 .T ة اىل٘اةٗ

 :ٝيٜ ٍب ٍثو شدٝدح ثدقخ ارجبػٖب اىطبىت ػيٚ دتٝ اإلخبثخ ٗرقخ ػيٚ اىَدّٗخ اىزؼيَٞبد ثؼض ْٕبك .4
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 ٝنُ٘ ثحٞث األدئيخ مزادخ داخو اإلىنززّٗٞخ اإلخبثخ ٗرقخ اىطالة ٝضغ اإلٍزحبُ، ػيٜ اإلخبثخ ٍِ اإلّزٖبء ثؼد -5

 .اىَالحع اىٜ مالَٕب ٗٝسيٌ اىداخو ٍِ اىَ طظ اىدبّت
 واالمتحانات التمىي  مليةع في الجامعي الطالة عمل ينظ  الذي األخاللي الميثاق:  

 ًاىؼَيٞخ ٗاىزطجٞقبد اىَحبضزاد ثحض٘ر اىطالة اىزشا. 

 ًثبىنيٞخ درادزٌٖ رْظٌ اىزٜ ٗاىق٘اِّٞ ثبىي٘ائح اىطالة اىزشا. 
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 ىالٍزحبّبد اىَْظَخ ٗاىق٘اػد اىزقٌ٘ٝ ثْظٌ اىطالة ٍؼزفخ. 

 ًا ٍزحبّبد فٜ اىغش فٜ اىشزٗع أٗ اىطبىت ٍحبٗىخ ػد. 

 ًغٞزٍقج٘ىخ ثسي٘مٞبد اىقٞبً ٗػدً اىَحبضزاد حض٘ر فٜ األخالقٞخ ثبىقٌٞ اىطالة اىزشا . 

 ًرقدٝزٕب ٗمٞفٞخ اىَسزحقخ اىزأفخ ٗدرخبد ا خزجبراد رلحٞح ثق٘اػد اىطبىت إػال. 

 ًاخزجبرارٌٖ ّزبئح ح٘ه شنبٗٙ ىزقدٌٝ ىيطالة آىٞبد ٗٗضغ إػال. 

 ا خزجبراد إلخزاء ٗاٍْٟخ اىٖبدئخ األخ٘اء ر٘فٞز. 

 ٝدردٕ٘ب اىزٜ اىدرادٞخ اىَقزراد فٜ ا خزجبراد خداٗه ٗضغ فٜ اىطالة اكإشز. 

 اىطبىت ٍلٞز ٝحدد اىذٛ ٕ٘ اىْٖبئٜ ا خزجبر ٝنُ٘ ٗأ  ا خزجبراد أدبىٞت رْ٘ع. 

 ثلب٘رح ا ػزَببد ٍبِ ثبد  اىزدرٝس ٕٞئخ ألػضبء اىَؼبّٗخ اىٖٞئخ ٍِ ا خزجبراد ىيدبُ اىَالحظِٞ اخزٞبر 

 .ِٞاىَ٘ظف ػيٚ ميٞخ

 ًاىنيٞخ فٜ ثبرس ٍنبُ فٜ ر٘ضغ ى٘حخ فٜ اىغش ٍحبٗىخ اٗ اىغش ثؼق٘ثبد اىطالة إػال. 

 ُطبىت مو ػق٘ثخ ثٞبُ ٍغ ى٘حخ فٜ غش حب د فٜ اىَضج٘طِٞ اىطالة أدَبء إػال. 


